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Formatie en groepsverdeling
Zoals u vorige week in de brief heeft kunnen lezen hebben wij de formatie voor aankomend
schooljaar rond. We zijn daar als school heel blij mee. De formatie voor volgend schooljaar ziet er als
volgt uit.
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Stephanie Verspoor
Sandra Verseput (di t/m vrij), Esther Overkleeft (ma)
Johan Meijering
Nadia Schuck (ma, di, vrij), Esther Overkleeft (wo, do)
Jeanine Huissen (ma, do, wo), Paula Baljeu (ma,do, vr)
Jessica Frans
Elske v.d. Berg
Sheila van Teijlingen
Femke Vrolijk
Rianne Heessels (ma, di, do, vr) Ralph Teunissen (wo)
Jacqueline Vlag
Ruby-Ann Brooijmans (ma, di, wo, vr), Amber Pauli (do)
Esther den Nijs (ma, di, do, vrij), Amber Pauli (wo)
Amber Pauli (ma, di), Ralph Teunissen (do, vr)
Marloes Lunenburg (di, wo, do)
René Timmerman
Loes Guldenaar (di, vr), Ralph Teunissen (madi)
Esther den Nijs, Amber Pauli
Petra van Ulden, Anne van Zuuren, Zeynep Ozyilmaz
Pauline Hoogeveen(di)
Anne van Zuuren
Irene de Raad

*Juf Paula is tot 1 oktober met zwangerschapsverlof. Tot die tijd staat juf Joyce op donderdag en vrijdag voor groep 3a.

Wij zijn verheugd dat we de formatie op deze wijze hebben ingevuld en we vertrouwen erop dat we
een goed schooljaar met elkaar tegemoet gaan.
Zoals u kunt zien zijn er ook een aantal nieuwe leerkrachten die ons team komen versterken. Wij
stellen ze graag hieronder even aan jullie voor.

Ralph Teunissen
Hallo, ik ben meester Ralph.
Geboren in de Achterhoek, opgegroeid op de Veluwe en al bijna 25 jaar woonachtig in Den Haag.
Na 12 jaar als gymleerkracht op mijn huidige school is het tijd voor een nieuwe stap.
Ik kijk er naar uit om volgend schooljaar het team van KC Da Vinci te komen versterken.
Naast aan alle groepen gymles geven, zal ik ook één dag in de week voor groep 6 staan.
In mijn vrije tijd sport ik graag (met name op de fiets of met een racket) of kijk ik ter ontspanning een
film. Ik wens iedereen een mooie zomer toe en tot ziens na de vakantie!

Johan Meijering
Beste ouders en verzorgers,
Het jaar loopt weer teneinde en alle kinderen zijn waarschijnlijk al een beetje zenuwachtig over
volgend jaar. Ik kan u verzekeren dat niet alleen de kinderen een beetje zenuwachtig zijn, maar de
nieuwe juffen en meesters ook.
Om de spanning een beetje weg te nemen zou ik me graag willen voorstellen. Mijn naam is Johan
Meijering en volgend jaar word ik de meester van groep 2a. Al geruime tijd ben ik werkzaam in het
onderwijs, 25 jaar leerkracht basisonderwijs, waarvan 17 jaar in Den Haag. De laatste jaren heb ik
rondgezworven over de wereld en via Panama, kwam ik terecht in Zweden.
Maar diep van binnen had ik toch weer een beetje heimwee naar de stad achter de duinen. Gelukkig
had ik nog goed contact met mijn oud-collega's en na een aantal gesprekken kon de school mij een
voltijdbaan aanbieden, startend in Augustus dit jaar. Ik kan u verzekeren dat ik sta te popelen om
weer in Nederland aan de slag te gaan en samen met de kinderen en de ouders gaan we er een
geweldig jaar van maken. Alvast een fijne vakantie toegewenst en tot ziens in augustus.
Met vriendelijke groet,
Johan Meijering

Rianne Heessels
Geachte ouders,
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik met meester Ralph het stokje van juf Femke overnemen.
We staan dan samen voor groep 6: ik zal uw kinderen dan op maandag en dinsdag, donderdag en
vrijdag lesgeven. Meester Ralph doet dat op woensdag.
Ik heb de kinderen inmiddels twee keer ontmoet: in april en in mei. Het is een leuke, lieve groep en
ik verheug me erop met hen aan de slag te gaan en van elke dag iets moois te maken.
Het onderwijs heeft mijn hart gegrepen: voor kinderen is elke dag nieuw. Het vertrouwen is uniek,
dat maakt dit werk zo bijzonder.
Ik woon in Den Haag en prijs me gelukkig met deze omgeving: de duinen, de zee, de ruimte (met
veel groen), vind ik elke dag weer een oase. Ik zie dat ook terug in de opzet van KC Da Vinci en het
mooie, lichte, schoolgebouw. Een plaats die uitnodigt om uit elke dag het beste te halen.
Wanneer ik niet op school ben, doe ik graag aan sport (fitness en roeien). Ook ben ik dol op muziek
en de expressie daarvan: van opera tot ballet en van concerten tot speciale voorstellingen. Ik ga
daarvoor regelmatig naar Amsterdam, waar ik een aantal jaren gewoond heb.
In het nieuwe schooljaar, hoop ik gauw persoonlijk kennis met u te maken. Ik zie er naar uit met u
samen te werken aan de begeleiding van uw kind.
Voor dit moment wens ik u een mooie zomer!
Hartelijke groet,
juf Rianne

Esther Overkleeft
Beste ouders en kinderen,
Ik ben juf Esther. Afgelopen tijd hebben jullie mij wellicht al gezien als juf van groep 3a, waar ik juf
Paula tijdens haar zwangerschapsverlof verving. Volgend jaar ben ik juf van groep 1b (maandag) en
groep 2b (woensdag en donderdag), waar ik heel veel zin in heb!
Ik wens iedereen een fijne schoolvakantie!
Groetjes juf Esther

Afscheid
Helaas nemen we ook afscheid van een collega. Juf Patricia neemt na 19 jaar afscheid van KC Da
Vinci en heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het onderwijs. We gaan haar missen maar gunnen
haar ook enorm deze nieuwe stap.
Beste ouders,
19 jaar geleden kwam ik op de v/d Boschschool als stagiaire. Twee jaar later kreeg ik mijn eigen klas
en sindsdien geef ik met veel plezier les aan de kinderen op deze school. Ik heb in de afgelopen jaren
voor de groepen 4 t/m 8 gestaan en daarbij nog taken gehad als ICT- en bovenbouwcoördinator.
Ondanks dat ik de kinderen en de school in mijn hart gesloten heb, werd het tijd om iets nieuws te
gaan zoeken. Deze nieuwe uitdaging heb ik inmiddels gevonden. Vanaf volgend schooljaar word ik
leerkracht van de Kopklas. Dit is een klas waar leerlingen na groep 7 of 8 heen kunnen als hun
Nederlandse taal nog onvoldoende ontwikkeld is in vergelijking met hun mogelijk haalbare advies. In
deze klas krijgen leerlingen een jaar lang extra Nederlandse taal, zodat zij het niveau dat bij hen past
kunnen halen en dan doorstromen naar de brugklas. Een mooi project waar ik veel zin in heb om aan
te beginnen. Natuurlijk ga ik iedereen op school missen en kijk ik met veel plezier terug op alle
mooie leerzame jaren die ik heb gehad.
Groeten van juf Patricia

Kalender
Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli

Zomerfeest Jaarafsluiting
Start zomervakantie

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

